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VIIENDA KOOSSEISU

MÄÄRUS

Haapsalu,								07. detsember 2007 nr 
									EELNÕU



Haapsalu linna arengukava 2004-2009 muutmine


Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 37 ning Haapsalu põhimääruse § 12 lg 1 p 7 ja § 58 alusel

§ 1. Muuta Haapsalu linna arengukava 2004-2009 ja lugeda arengukava kehtivaks 2007-2011.

§ 2. Kinnitada Haapsalu linna arengukava 2007–2011 (Lisa 1).

§ 3. Kinnitada Haapsalu linna arengukava 2004-2007 täitmise aruanne (Lisa 2).

§ 4. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.




Arder Väli
Volikogu esimees






















SELETUSKIRI 
Eelnõule ““Haapsalu linna arengukava 2007-2011” kinnitamine“

Tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest vaatab volikogu läbi ja võtab vastu otsuse arengukava muutmiseks iga-aastaselt 1. oktoobriks.

Haapsalu Linnavalitsus on jooksval aastal kehtivat arengukava analüüsinud ja teeb volikogule ettepaneku võtta vastu Haapsalu linna arengukava uus tervistekst.

Kehtiva arengukava muutmine ja uue terviktekstina kinnitamine on tingitud alljärgnevatest muudatustest:
	Muudetud on arengukava ülesehitamise loogikat, omavahel on vahetatud arengukava 3. ja 4. punkt;

Arengukava 2. punkti on lisatud alapunkt 2.1 “Haapsalu linna lühiülevaade”. Nimetatud osa lisamine osutus vajalikuks põhjusel, et ka Haapsalu linna elu-oluga vähem kursis olevad inimesed saaksid arengukavaga tutvudes üldist informatsiooni Haapsalu linna kohta.
Lisatud on kaks uut punkti. Punktis 5 – Arengukava elluviimine ja rahastamine - antakse ülevaade arengukava elluviimise viisist ja finantseerimisvõimalustest. Nimetatud arengukava punkti toetab ka Haapsalu linna arengukava uus lisadokument “ Haapsalu linna investeeringute kava 2007-2011” (Lisa 2). Punktis 6 antakse ülevaade arengukava elluviimise seirest ja arengukava lisana esitatakse linnavolikogule uus mõõdikutesüsteem, mille abil saab arengukava elluviimist jälgida (Lisa 3).

Täiendavalt on uue osana toodud arengukavasse sisse uus arendusvaldkond “Kohaliku omavalitsuse organisatsioon”, milles analüüsitakse linnavalitsuse kui linna arengut koordineeriva ja eestvedava organisatsiooni tugevaid ja nõrku külgi ning nähakse ette rida tegevusi Haapsalu Linnavalitsuse haldussuutlikkuse suurendamiseks.

Haapsalu linna arengukava 2004-2009 olulisem muudatus on aga arengukava kehtivusaja muutmine. Nimelt näeb kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ette, et kohalikul omavalitsusüksusel peab olema 3 aastat ette kehtiv arengukava. Sellest tulenevalt teeb linnavalitsus volikogule ettepaneku nimetada uueks arengukava kehtivuse perioodiks aastad 2007-2011.

Koos Haapsalu linna arengukavaga aastateks 2007-2011 esitatakse linnavolikogule ka arengukava täitmise aruanne aastatel 2004-2007.

Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta.


Ingrid Danilov, linnapea

